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Strategiplan for BKA med aksjonsområder og 

organisering/rollefordeling 

 

Innledning: 

Landsmøtet i Drammen 9. – 11. september 2022 diskuterte et utkast til STRATEGIPLAN. 

Utkastet ble til etter et strategiseminar i landsstyret i februar 2022 og videre arbeid i en 

strategigruppe med Wenche Cumming, Alf Engdal, Linda Parr og Øyvind Wistrøm.  

Landsmøtet vedtok også en revisjon av vedtektene, inkludert en ny formålsparagraf.   

 

Gruppediskusjonene på landsmøtet framhevet mange forskjellige tiltak og aktiviteter og la 

tydelig vekt på BKA som en organisasjon preget av aktivisme og støtte til de unges 

klimakamp. Hva kan og hva bør gjøres sentralt og lokalt, preget diskusjonene.  

  

Strategigruppa har arbeidet videre med å innarbeide ny formålsparagraf samt innspill fra 

landsmøtet i en overordnet strategi, fire aksjonsområder, samt en handlingsplan med mål og 

tiltak for 2023-2024. Både denne reviderte strategiplanen og forslaget til handlingsplan for 

2023-2024 går ut til lokallag og grupper i god tid før landsmøtet og med anledning til å drøfte 

dokumentene på en lokallagssamling 20. april. Endelig godkjenning av dokumentene skjer på 

årsmøtet i Stavanger 13.-14. mai. 

 

BKAs formål: (Formålsparagrafen vedtatt på landsmøtet i Drammen 10. september 2022) 

1. BKA er en tverrpolitisk organisasjon som setter framtida for barn og unge først. Vi 

støtter de unge i deres kamp for et levelig miljø på kloden. Den menneskeskapte 

globale oppvarmingen er en etisk og eksistensiell utfordring, et spørsmål om 

rettferdighet mellom generasjonene og global solidaritet. 

2. BKA vil påvirke opinion og politiske beslutninger og arbeider for omfattende kutt i 

utslipp av klimagasser. Norge må gå foran som eksempel på at rike land kan og må 

kutte mest. Fossil energi må utfases raskest mulig. Samtidig må vi ta vare på natur og 

biologisk mangfold. Videre forbruksvekst må erstattes av nøkternhet og 

ressurssparing. 

3. BKA krever at Grunnloven § 112 blir tatt på alvor: «Enhver har rett til et miljø som 

sikrer helsen, og til en natur der produksjonsevne og mangfold bevares. Naturens 

ressurser skal disponeres ut fra en langsiktig og allsidig betraktning som ivaretar 

denne rett også for etterslekten. 
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BKAs overordnede strategi 1 

Besteforeldrenes Klimaaksjon er en solidaritetsorganisasjon som forstår de 2 

unges uro og fortvilelse, og som vil arbeide for å sikre en levelig klode for 3 

kommende generasjoner ved å: 4 

STØTTE de unges klimakamp, deriblant deres rett til å uttale seg om viktige miljøsaker. 5 

BKA vil bidra til dialog mellom generasjonene.  6 

ENGASJERE befolkningen til å ta ansvar for klima og miljø – gjennom endringer i atferd og 7 

holdninger, arbeid med konkrete miljøsaker og ved å ta del i markeringer, debatt og politiske 8 

valg. Særlig viktig er det å være synlig lokalt og nasjonalt, også i media.  9 

KREVE og BIDRA til at politikere og andre beslutningstakere skal handle raskt og gjøre 10 

vedtak for å redusere våre klimautslipp, og at Norge skal gå foran som et godt eksempel. Vi 11 

må trappe ned utvinning av kull, olje og gass, redusere vår avhengighet av fossil energi, senke 12 

energiforbruket og gjøre vår energibruk mer klima- og miljøvennlig. Det må legges bedre til 13 

rette for klimavennlige løsninger i folks hverdag 14 

INFORMERE om klima- og miljøproblemene, kostnadene ved vekstsamfunnet, grønne 15 

løsninger og veien mot en bærekraftig økonomi ved bl.a. lett tilgjengelige rapporter og 16 

faktaark i Besteforeldrenes klimasmie. BKA legger Grunnlovens §112 til grunn for sitt arbeid. 17 

Den skal sikre at generasjonene etter oss arver et miljø og en natur der produksjonsevne og 18 

mangfold bevares. Den gir rett til kunnskap om naturmiljøets tilstand og om virkningene av 19 

planlagte og iverksatte inngrep i naturen.  20 

 21 

SAMARBEIDE med andre miljøorganisasjoner og samfunnsaktører nasjonalt og 22 

internasjonalt med vekt på samarbeid mellom generasjonene. 23 

DET HASTER! BKA legger til grunn at FNs klimapanel har gitt oss tida fram til 2030 for å 24 

få ned CO2 utslippene med 50 % for å holde den globale temperaturen innenfor 1.5⁰ C økning 25 

i forhold til før-industriell tid. 26 

 27 

Aksjonsområder for BKAs arbeid 28 

Landsstyret utarbeider hvert år en handlingsplan med mål og tiltak innenfor vedtatte 29 

aksjonsområder. Handlingsplanen legges fram for behandling på årsmøtet. 30 

Følgende aksjonsområder gjelder fra 2023:   31 

A. BKA skal arbeider for stans i all oljeleting og for en rettferdig omstilling fra fossil til 32 

fornybar energi med minst mulig tap av natur. 33 

B. BKA skal arbeide for redusert forbruk og en samfunnsutvikling og økonomi som tar 34 

hensyn til bevaring av klima og miljø. 35 

C. BKA skal arbeide for en trygg og klimavennlig samferdsel som ivaretar 36 

naturmangfold og en god arealforvaltning  37 

D. BKA skal arbeide for solidarisk, global omstilling og klimatilpasning til beste for 38 

generasjonene etter oss. 39 

 40 
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Organisering og rollefordeling 41 

BKA skal være en bred medlemsbasert organisasjon som bygger på medlemmenes 42 

engasjement og aktivisme. Dette betinger en sterk organisasjon med jevn medlemsvekst og 43 

med en styrket administrasjon. Arbeidet i lokallag og lokale grupper må vektlegges i tillegg til 44 

etablering av nye lokale lag og grupper.  45 

BKA har et landsstyre med styreleder og to nestledere (samlet kalt AU) og øvrige 46 

styremedlemmer, samt lokallag og lokale grupper. 47 

BKA har et sentralt sekretariat med en generalsekretær som er ansatt i åremålsstilling på 80 % 48 

for to år, en sekretær og en kontormedarbeider som jobber deltid på timebasis, samt 49 

hjemmesideredaktør (deltid). Styret har arbeidsgiveransvar. Styret v/styreleder har, sammen 50 

med generalsekretær, ansvaret for at planlagte mål og aktiviteter gjennomføres i henhold til 51 

styrets planer.   52 

Landsstyrets rolle og ansvar 53 

Informasjon - media 54 

• Videreutvikle og styrke aktiviteten på sosiale media 55 

• Bidra til at BKAs hjemmeside blir oppdatert og vedlikeholdt 56 

• Jevnlig oppdatert informasjon til lokallagene 57 

• Synliggjøre internasjonalt engasjement 58 

• Være aktiv og synlig på viktige arenaer – skriftlig og muntlig 59 

Politisk aktivitet 60 

• Holde kontakt med og besøke politiske partier på storting/fylkesting og i 61 

kommunestyrer 62 

• Foran valg, kartlegge de forskjellige partiers ståsted i klima- og miljøsaker 63 

• Samarbeide med politiske ungdomspartier, fagbevegelsen, med flere 64 

• Delta i klimadebatter 65 

Støtte lokallag og lokale grupper 66 

• Informere om BKAs organisasjonsfond 67 

• Organisere nasjonale fellesmarkeringer 68 

• Sørge for oppdatert og tilstrekkelig materiell i form av løpesedler, plakater og 69 

bakgrunnsinformasjon 70 

• Bidra med hjelp til lokale arrangementer 71 

• Initiere vervekampanjer 72 

• Utvikle og informere om Klimasmia – innhold, oppfordre til bruk 73 

• Formidle og foreslå aksjonsideer 74 

• Arrangere lokallagssamlinger fysisk/digitalt og bidra til bredt samarbeid innen 75 

organisasjonen 76 

• Spre informasjon om vellykkede aksjoner og saker BKA har fått gjennomslag for 77 

 78 

Rolle og ansvar til lokallagene og lokale grupper 79 



Forslag til strategiplan til årsmøtet 2023 
 

4 
 

• Avholde årsmøter, fortrinnsvis i første kvartal (lokallag) 80 

• Sende inn årsmelding og regnskap til landsstyrets orientering og til arkivering 81 

(lokallag) 82 

• Planlegge aktivitet for kommende periode 83 

• Verve nye medlemmer 84 

• Være aktiv i lokale media 85 

• Holde kontakt med lokale politikere 86 

• Følge med og engasjere seg i det kommunale klimaarbeidet 87 

• Delta i sentralt initierte fellesaksjoner 88 

• Sikre at lokale markeringer/aksjoner har en synlig og klar tilknytning til BKAs formål. 89 

Barn, klima og generasjonsperspektivet er sentrale føringer. 90 

Aksjonsgrupper  91 

For utvalgte områder er det aktuelt å etablere aksjonsgrupper slik som Valgutvalget som 92 
arbeidet fram mot stortingsvalget i 2021.  93 

  94 
• For hver aksjonsgruppe utarbeides et mandat som godkjennes av landsstyret.  95 

• Aksjonsgruppene gis ansvar for å trekke med ett eller flere lokallag så langt dette er 96 

hensiktsmessig.  97 

• Aksjonsgruppene får fullmakt til å knytte til seg ressurspersoner i eller utenfor BKA.  98 

• Med utgangspunkt i mandatene, la aksjonsgruppene utarbeide egne strategier og mål 99 

og gjennomføre aksjoner.  100 

• Aksjoner av sentral og særlig viktig karakter når det gjelder å eksponere BKA, 101 

godkjennes av landsstyret. Dette kan innarbeides i mandatene.  102 

• Hver aksjonsgruppe har en kontakt i landsstyret. 103 

 104 

Det er allerede etablert en aksjonsgruppe for samferdsel med utgangspunkt i den tidligere 105 

Jernbanegruppa. Her foreligger det mandat godkjent av landsstyret. Det er også etablert en 106 

gruppe med godkjent mandat til å arbeide fram mot lokalvalget i 2023. En gruppe til å 107 

vurdere tiltak for omstilling fra fossil til fornybar er under planlegging våren 2023.  108 

  109 

Nye grupper kan dekke hele eller deler av de aksjonsområdene som er definert i strategien, for 110 

eksempel innenfor sirkulær økonomi som hører inn under aksjonsområde B. 111 

 112 


